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 الملخص:

یتناال البحث اانلتتنیاالنلبحوااینفلل بحتلحدیاا البح خیماافلبحفوااتاخففلمااولیاانلافلبحااخابفلل نیحیاافلبوااتاخبف للمااولیاانلافلبحوااینفلل

 بحتلحدی الالیفلمولظالهذبلبحت  البحاقفولبحذیلش ختهلتلکلبحینلاف،لمولبإلضلمفلبیضاللبحاالبحاخ البحاذیلتلتثاهلتلاکل

حدی نیافلبحاقفیافلوا بیلماولفا لافلبإلنتالیل بحتاولتتضافالافلیافلبحتیا یالبحتکن ح جیفلماولجا خالبحیا االبحواینفلویفل بحتل

مولفا لفلفللثتخلبإلنتلیل بحتولتتضفالافلیلنلبحف نتلیل بحتی یحلبحلا نول بحفارمابنلبحثیاایف،لل بإلضلیال بإلاابیلب 

ل  ینتوملبحث نلبحا

 :الدراسة النظرية وتشمل على اآلتی -1

ل.بحخابفلیتنل الف ض علبحث نلخابوفلتتنیلنلبحوینفلل بحتلحدی البح خیمفلبحفوتاخففلمولینلافل

  مشکلة البحث

ل.بحتلحدی نونخاالبحخابولنلبحتولتتنل البحتتنیفلبحاقفیفلمولفجلالبإلنتلیلبحوینفلوول -1

ااخمللحفالملقالقملبحتفاالفاالمنیایالثلحتتنیالنلبح خیمافلبحفارماالماولشاکالبحیا االبحواینفلویفل بحتلحدی نیافلفاالنالفیابنل -2

ل. بحتلحدی نو اخولنلاقفیفل أج دال أخ بنللضلیال خ الذحکلمولافلیفلبإلنتلیلبحوینفلوول

 :فروض البحث

ل.بحالتق یالمولینلافلبحخابفللذبلتملبوتاخبملبحتتنیفلبحاقفیفلثشکالالفولو فلیرخیلذحکل -1
لذبلتملبوتاخبملبحتتنیفلبحاقفیفلجیخبلو فلیوالهملذحاکلماولت تیاهلبفهاخبفلبح ظیحیافل بحجفلحیافلفاالبحیا االحواینفلویفل -2

ل.بحتلحدی نیف
لبحخابفل؟فلله لبحخ البححتلالحلتتنیفلبحاقفیفلمولینلافل -3
لبحتلیحدی نو؟بإلنتلیلهالتتقلبلبحتتنیفلبحاقفیفلف بیحلنلالیفلقولفاب ال -4

 :منهج البحث
واا فلیتثاللبحثل اانلبحفاان یلبح یاحولبحت لیلااولحف ل حاافل یافل خابواافل ت لیااالایالوال ففیاادبنلبحتتنیاافلبحاقفیاافل -1

ل.بحخابفلإلثابدلخ اهللبح لمل بححتلالمولینلافل
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 :الهدف من البحث
لی خفلبحث نلبحالبحتفالالالنشالبحخابفل،یکفالهخفلبحث نلمولخابوفلبحتتنیفلبحاقفیفل لثابدلخ اهللمولینلافل لنفل

 بحاقفیف.بح اول فال تفلبحتق البحوایللمولبحتکن ح جیلل

 الدراما صناعة الحديثة، التليفزيون تقنيات الحديثة، السينما تقنيات الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research deals with modern cinema and TV techniques used in the manufacture of drama 

and how to use it in the film and TV industry, especially in light of this digital transformation 

witnessed by this industry, in addition to the role played by this technology in the quality of 

the cinematic and digital TV image both in the production stage, Lighting and output or post-

production, which includes the processes of editing and color correction and visual effects, 

and the research is divided into 

1- The theoretical study includes the following: 

The subject of the research is the study of modern cinema and TV techniques used in the 

drama industry. 

Research problem 

1- The scarcity of studies dealing with digital technology in the field of TV film production. 

2- Lack of knowledge of the staff of the technicians of modern technologies affecting the 

form of film and TV image of cameras, digital lenses and lighting devices and tools and the 

role of this in the process of film and TV production. 

Keywords: Modern cinema techniques, modern television techniques, drama industry 

 مقدمة:

لبحوفتیفل لثلح ولوا لبحفتتلتف لبحتامی یف لبحن ب ي لكلمف لالا لبحی م لبحاقفیف لبحتكن ح جیل لویقان لمتخ ل بض لً، لثخب ثشكا

 ح ذبلمتخلیاىلبحكمیا الأنهلأفابًلغایثلًلأالتظالأغلثیفلبفمالملبحوینفلویفلبحا بویفلالحیفلبإلنتلیلُتی ال تالل بحثیایف،

لكلالی خ لنیجلتیفلكفل لبحاقفیفلبآلالالالأمالم لأالبحی اا لأیضلً لاللشكلمیه ل ففل و بیلكلننلل–نلفنذلأكمالفالقاا.

مكلمفللالیه،لوتقلانلبحتولالتخایجیلًلميلكلمفلانلیالبحتفلیفلبححنیفل ه لأفالاللناتلفلل-ی االبحوینفللأ لی االبححیخی 

لبحفاب البحتيلیفالث للبحتفالبحخابفالبحی ملنجخهل.

 أیث نلكلمفلبحتفلیلنلبححیلفیفلكلحف نتلیللبحاقفیف،لفاتلفلبحتكن ح جیل قخللوتثخحنل ولول للبحتتلیخیفلثأااىلفتق االفال

 بحی نل بحاخعلبحثیایفل االمهلتتملفالاالالهذهلبحتتنیفلبح خیمفلبحتيلت مالكمیابًلفالبح قنل بحج خل بحفلال ُت تهلقخابًل

لمضالًلاالبحفوت ىلبححنيلبحُفتتخملبحذيلُت تته.لله،ثكثیابًلفالبحفا نفلانخلبحتفال

 حكاللذبلنظانلًللحالمالبحی االبحوینفلویفلمونجخلأنهلبحتنیالبح  یخلميلظالبحتفالبحوینفلويلبحذيلظالثلقیلًل حملیوتقلل

جتالینلافلبحوینفلللبففالبحذيللوتثخبحه،بحتخمهلبحتكن ح جيلبحفذهالحلی االبحوینفلویفلبحاقفیفلأالیرمالمیهلأ لیتفالالال

لالال لحلتق البحكثیالبحذيلقاأ لنتیجف لبح ی اللحی ل لیوتقللأ خ لبحفتا ضفلبحتيلحم لبحوینفلویف لبحی اا تتاكدلميلج خا

لبحذيل لحلكمیایالأالمالبحی االه لبحتنیالبحوینفلويلبح  یخ ینلافلبحتجلوالبحح ت غابمیفلبح ولوف،ل ثلحشكالبحذيلأكخ

لحینلافلبححنیف.لویتفكالفالبحثتلیلميلهذهلب

 Georgeجورج لوكاس )بحكثیال ثخألبحتغییالن  لأنظففلبحتی یالبحاقفیفلالالبحفوت ىلبحتجلايلفللبحفاایلبحوینفلويل

Lucasلبحذيلیراخلحهلمتلیلًلثخا البحوینفللبحاقفیفللحال یدلبح ج خ،ل حن علفالبححن الكلننلبحتتنیفلبحوینفلویفلت تكاهل)

بحجدیلبحملنيلل(Attack of the Clonesلهجوم المستنسخاتلسلمیلفهلبحاقفيلبحفتا فلثـ) ینلقخملح كلُفنلدع،ثالل

ل) لبحفش  اا لأمالفه لولولف لفلی Star Warsلحرب الكواكبضفا لمي لبحكمیا اللم،2002( لباتثاه لبحذي لبحتلایخ ذحك

بحفیالخلبح تیتيلحلوینفللبحاقفیف.ل ثلحاغملفالتی یالبحتفالثلحكلفالفالاالالبحتتنیفلبحاقفیف،للاللأنهلتملااضهلميلذحكل

(لثأنهلكلالیتفنالححیلفهللوكاس قخلیاحل)لفم،ل35بح قنلثخ البحتاضلبحوینفلویف،لثتخلنتلهلالالأمالملوینفلویفلفتلسل
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قفيلأالُیتاضلميلیلالنلااضلاقفیف،ل ینلكلننلهذهلبحتتنیفلميلفا لفلبحتق یال حملتوتقللميلذحكلبح قنلبحتغلبلبحا

ل.لبحثیايالالفول فلبحتاضلميلفتلثالج خالبحی االفملفللی خنلميلبحتاضلبحوینفلويل

لث لبحوینفل، لالحم لبحاقفیفلبحفتق اال خا ح ل لبحتق البحفذهالميلبحتكن ح جیل لKodakخأنلشاكفلك خبكل) ثوثبلهذب ل-(

ماللنتلیلمیلملوینفلويلالملینللایییلًلحنتالی االبفمالملبحاقفیفلالالأمالملل-بحابوخالميلتینیللبفمالملبحوینفلویفل

 .Aد. جورج أجين بففالبحذيلأكخهل)لبحح ت غابمیف،ولحثفلالحیفلبحج خالحكيلتضلهيلانخلااض للج خالبفمالملبحوینفلویفل

George) لیالقوملبفمالملبحوینفلویفلميلشاكفلك خبكلثت حه:لفخ

"قفنللثإنتلیلأمالملالملجخیخالیلح فلحنتالبحی البحاقفیف،لنت ملثتو یت لل لحیلًلميلحنخال ح سلأنجل س".ل فنذلذحكلبح یال

لخالالالقایهلهذبلبححا.لللثخألفنتج بلبفمالملبحوینفلویفلیتتنت الهذهلبحتتنیفلبحجخیخال أیثحلميلبفمهلفالفحلحوینفللاقفیفلجخی

 انخفللجلینلبحم االبحاقفیفلثكالهذهلبفخ بنلمت نلبفث ببلالالفیابای للحُتوتغالأ جهلتلكلبحتتنیلنلميلاث ال خ خلل

بإلثخبعلبحوینفلويلبحتتلیخيللحالفح  ملجخیخلفالبحثالغفلبححنیفلميلبحتفلیفلبإلثخبایف,ل كلننلوثثلًلأولویلًلميلقیلملبحتخیخلفال

التجلهلنل بحتیلابنلبححنیفلبح خیمفلميلالحملبحوینفللبحتيللاتفخنلثشكالأولويلالالظ  الهذهلبحتتنیفلبحتيلتتتفخلثخ اهللب

الالبحی االبحاقفیفلحفللت ماهلفاللفكلنیفلبحتی یالميلغیلبلجفلحیلنلبإلضلیالبحتتلیخیفلبحفتتلافلالی لل ف ل حفلالهل

ضالًلافللأتل تهلهذهلبحتتنیفلفالو  حفلميل اكفلبحكلفیابل ميلت بجخهللبحح ايلميلتأمیابنلثیایفلميلبحكلخالبحوینفلويلم

لی م.ح ظفلبح خنل..لبففالبحذيلولهملميلنجلحلهذهلبحفخباسلی فلًلثتخل

 الدراما.يتناول موضوع البحث دراسة تقنيات السينما والتلفزيون الحديثة المستخدمة في صناعة 

 مشكلة البحث 

لبحتلحدی ني.نخاالبحخابولنلبحتيلتتنل البحتتنیفلبحاقفیفلميلفجلالبالنتلیلبحوینفلويلل-1

لكلفیابنلل-2 لفا ل بحتلحدی نیف لبحوینفلویف لبحی اا لشكا لمي لبحفرماا لبح خیمف لثلحتتنیلن لمنییا لفا لبحتفا لقلقم لبحفلم اخم

ل بحتلحدی ني.لويل اخولنلاقفیفل بج دال بخ بنلبضلیال خ الذحكلميلافلیفلبالنتلیلبحوینف

 فروض البحث:

لتملبوتاخبملبحتتنیفلبحاقفیفلثشكالالفيلو فلیرخيلذحكلبحالتق یالميلینلافلبحخابفل.للذبل-1

لحوینفلویفلللذبل-2 لذحكلميلت تیهلبالهخبفلبح ظیحیفل بحجفلحیفلفالبحی اا لو فلیولهم لبحاقفیفلجیخب لبحتتنیف لبوتاخبم تم

لبحتلحدی نیف.

لبحخابفل؟حلتتنیفلبحاقفیفلميلینلافللفله لبحخ البححتلال-3

لبحتیلحدی ني؟هالتتقلبلبحتتنیفلبحاقفیفلف بیحلنلالیفلقيلفاب البالنتلیلل-4

 منهج البحث:

لبحاقفیفلل-1 لبحتتنیف لایلوال ففیدبن ل ت لیا ل یفل خابوف لحف ل حف لبحت لیلي لبح یحي لبحفن ی لبحثل ن لیتثل و ف

لبحخابفل.الثابدلخ اهللبح لمل بححتلالميلینلافل

 الهدف من البحث:

لی خفلبحث نلبحالبحتفالالالنشاللبحخابفل،یكفالهخفلبحث نلميلخابوفلبحتتنیفلبحاقفیفل بثابدلخ اهللميلینلافل كفل

لبحاقفیف.بح ايل فال تفلبحتق البحوایللميلبحتكن ح جیلل

لبحتلحیف: وتیللحت تیهلهخفلبحث نلمتخلبشتفلنلبحاقفلبحث میفلالالبحف ل ال
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 مراحل إنتاج الصورة الدرامية الرقميةل:االولر المحو

و بیلكلننلی االوینفلویفلأ لی االتلیحدی نیفلحذحكلونیقلحلالالتوفیفلهلتیالبحی اتیالثإوملل–لالبحی االبحاقفیفل

 فللتتتفخلالیهلفالتق ابنل خیمفلحالتتفالالالییلغفلبححالبحخابفالفالدب یفل ب خالمتقلأ لفالل-لبحی االبحاقفیف

ل: هي.ل لنفللهنلكلفا لتیالهلفتیالتفمالبحتنلیالبفولویفلحلتفالث للمتق.االالبحی اال

ل:لكیفلیتملتنحیذلمالبحی االبحخابفیفلثلحتكن ح جیللبحاقفیف.لمرحلة اإلنتاج

لوالعرضمرحلة التوزيع  لح ویلف ل ی حه ل تا لبححا، لهذب لتخب ا لیتم لكیف لبحتاضلااضلًللبحتاض،: لذحك لكلا و بی

لتلیحدی نیلًلأ لااضلًلوینفلویلُلتتلیخیللكلالأ لاقفیلً.ل

 مرحلة اإلنتاج: -أ

قخلیظالبحثتضلحل هلفلبف حالأنهلثأخ بنلثویقفلیفكننلللنتلیلافالخابفالاقفا،ل ای یلًلثتخلبإلفكلنلنلبحتيلأتل ت لل

تلكلبحتتنیفلميلظ  البحتخیخلفالكلفیابنلبحتی یالبحاقفیفل ثشابوحلفاتلحف،لثلإلضلمفللحالبإلفكلنیلنلبحاقفیفلبفااىل

لهففلميلت ویالبحی االثشكالالم.لحفاب الفللثتخلبإلنتلیلبحتيلیفكن للبحفول

لبحتتلیخیفلبحوینفلویفلأ ل الللبحتلیحدی نیف، حكالميلبح بقلللالفح  ملبحی االبحاقفیفلبحتيلنوتاللحالل الح للفكلالبحی اا

لبحتخالفال لبحتتلفالفتهلث ذب م نلكلبحتخیخلفالبالاتثلابنلبح لففلبحتيللالحملتت تهللبحوق یف،یتنيلالالبإلقالهلأالیتم

لوینت يلبففاللحالاتثتیالكثیاتیالیفكالأالت  اللخ الذحك:لم

 بحتتثفلبف حالتتتلهلثج خالبحی اال ینلحالتیثحلبحی االبحن لویفلثلحج خالبحالوتفلالالشلشفلبحتاض،لثال قخلتیثحل

بحی االبحن لویفلأیضلًلغیالفتث حفلمنیلًل هنخویلًلكلفللقلنلج خالبحی االبففالبحذيلو فلیرمالثشكالأولويلالالكحلیال

لبحفتا ضفلالالبحشلشف.

 ل لتتفمالميلأول بلبحتنحیذ لبحملنیف لنحذنللنحوه،بحتتثف لتلیحدی نیف لث لتفلخابفیف لبففالأشثه  ینلوییثحلبحتفالميلن لیف

بالثنظلملبحكلفیابلبح ب خا،ل حتالهذبلأكمالفللیاشلهلبحفتایی الميلبحوینفللبحاقفیف،لأالل ه لاخبیالن ایفلبإلنتلیل متخ

لبفیلحفل بإلتتلالميلبفمالم.

 كالفالبففایالبحولثتیالكحیالالثإمولخلبحتجاثف،ل هذبله لج هالبالاتالفلثیالأول بلبحی االبحاقفیفل أول بلبححیلمل

أثتلخل تجویمللبحتثلیا،خاجلنللبحی اا،بحوینفلويلم ذبالبفول ثیالقخلیاتلحلالميلبحتخیخلفالبحنتلقلبفولویفلفمالافهل

لبحی اا لیتافلث ض ح لفل ل أیضلً لبحل نیف، لبحتخاجلن لبحاقفیفللبحی اا،، لبحوینفلویف لبحی اا لأاقن لبحت بفا لهذه كا

للنقثلالًلیاتلفلاالبححیلملبحوینفلوا.ل

لفنتج ل للوتاخم لبحوینفلویف لبححیلفیف لبإل ولسلثلحی اا لهذب لتتلیخ ل حف ل حف لبحی اا، لشكا لبالاتالفله  لهذب لأ جه  أهم

لتی لكلفیابن ل)بفمالم لف ف حف لاقفیف لبحوینفلویفلCamcordersلDigital یا لبفمالم لحتی یا لایییلً لفج دا )

بحاقفیف.ل أهملفللَفیَدلهذهلبحكلفیابلأن للأ خمنلم االميلفجلالبحتی یالبحاقفيل كلننلوثثلًلميلظ  الفیقلحلجخیخلميل

لیكالفتتلافلالیهلفالقثال ه لبحتی یالبحوینفلويلبإلحیكتا  لتتفالبحفجلالبححنيلحم لبحكلفیاب لكلننلهذه نيلبحاقفيل قخ

ل(.HDTVثلحنظلململوهلبحت خیخل)

(ل ینفللأمثنلذحكلافلیلًلاالالتی یاهلأ المیلملا بويلق یالث ذهلبحتتنیفلميلجورج لوكاس ینلكلننلبحثخبیفلالالیخل)

تتلالثكلفیابلاقفیفل(لخ الأالیوتتیالثلححیلملبحوینفلوي،لثاللوAttack of the Clonesمیلفهلهج ملبحفوتنوالنل)

(ل فد خالثتخولنلوینفلویفلفنحیلفل حیسلثتخوفلSony HDW- F900 HDCAMفالقابدلو نيلملوتفلبحت خیخل)

لحایلوال لبححني لبالوتغالا لفا لبحتفا لی ام لال ل تا ل ذحك لبحتلیحدی نیف، لبحكلفیابن لجفیل لمي لبحفتتلافلالی ل بحد  م

لبحتخولنلبحوینفلویفل قخلُج دنلثلحتتل الفللشاكفلثلنلمجالبحتلحفیفلبحفتاییفلميلینلافلكلفیابنلبحتی یالبحوینفلوي.ل
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 كلالأهملفللیفیدلهذهلبحكلفیابلبحاقفیفله لأن للتت ملثتوجیالتحلییالبحی االثنحسلقایتفلتوجیالبحی االبحوینفلویفلأيل

(لكلخا/ملنیف,لتفلفلًلفمالكلفیابنلبححیلملبحوینفلویفل ه لفللكلالیوت یالت تیتهلفالقثا,لF.P.S 24ثفتخالتی یالواافل)

لبحی اا لتحلییا لتوجیا لالا لتتفا لأن ل لحكاللأي ل د جي لماخي لفتشلثكیا ل تلیا لاالا ل حیسلفا ل ب خ للقلا ضفا

للحال لحلی اا لبحفك نف لبحاق ق لاخخ لج خا لتیا ل ین لبحتلخیف، لبحتلیحدی ني لبحتی یا لكلفیابن لمي لی خن لكفل ی اا,

ل(لت فالثخقفلفتنلهیفلكلمفلفتل فلنPixels(لاقلأمتي،ل ی ت ىلبحكلخالبح ب خلالالأكمالفالفلی نيلثكوال)1920)

للحالجلنبل لبحوینفلويلتتایثلً، لحفخىلبإل ولسلثفنلقهلبحنی علميلبححیلم لثلقتابث ل لأیضلً لبحكلفیاب ل تفیدنلهذه بحی اا.

لقتابث للحنحسلبإل ولسلثتفهلبحفیخبالبحذيلت تتهلكلفیابلبححیلملبحوینفلوي،لبففالبحذيلأاتثاهلبحكمیا الاق الثتخلبحشكال

لفلوي.بحتلیحدی نيل اق الن  لبحشكالبحوین

بححاهلبح  یخلثیالكاللفالبحنظلفیاله لأالبحی االميلهذبلبحنظلملبحاقفيلبحجخیخلاللیتملتوجیل للالالبحتجینفلبحح ت غابمیف،ل

(لذبنلبح ولویفلبححلوتف,ل ینلیتملت  یالانلیالCharge Coupled Device CCD لنفللاالقایهلشابوحلبحـل)

ل) لبحPicture Elementsبحی اا لفالف بیحلت ل للحال( لبحاقفيلثخ اه لبحف  ا لیغیاهل للحكتا نیف للحاللشلاا ثیایف

لجخب الفالبفاقلم،لث ینلیخالكالاقملالالقیملف خخالحلی االكفللذكانللفالقثا.ل

لاللشكلمیهلأن للأضلمنل ل بحتيلففل لبحاقفیفل بحتالت خمنللان ل لبحكلفیاب لاالبإلفكلنیلنلبحوینفلویفلبحتيلد خنلث ل محضالً

ل لبحی اا لحلتخولنلل ولس لبحایلوالبحثیایف لجلنب للحا لبحض ویف، لثلحتخاجلن لبإل ولس لكذحك لافه لفا بحوینفلویف

لثنحسل لفالتوجیالتحلییالبحی اا لبحتی یالبحاقفیفلتفكن ل للفكلنیفلميلكلفیاب لمإنهلالثخلفال ج خ بحوینفلویفلبحفنحیلف,

ل.)(كلفیابنلبححیلملبحوینفلوا(لكلخا/ملنیف,لفمال24أول بلبحی االبحوینفلویفلأيلثفتخالتی یالواافل)

 مرحلة التوزيع:  -ب

لبإلنتلی،ل لبحوینفلويلحیسلمتقلحلتاضلميلثلخ لفالبححیلم لأالتت ملشاكلنلبإلنتلیل بحت دیللثتفالنوخلكمیاا جانلبحتلخا

لميلأ  بالبفافلالبحتلحفیفلبحتيلت ظالثلحتث البحجفلهیايلغ لبحتلحمل ای یلً لحلتاضلميلجفیللأن لی لأیضلً یال لنفل

لبحفوث هل بحوربالبحذيلیقاحلنحوهلهنلله :ل

تاىلفلله ل جملبحنحتلنلبحذيلیتمللنحلقهلالاللاخبخلهذبلبحكملبح لوالفالبحنوخ،للضلمفللحالتكلحیفلش ن لللحالثالخلبحتاضل

لب لميلافلیلنلبحت دیل للحالاثابی لت تلی لقخ لثلحقثل لبحوربا لالالهذب لبإلجلثف للا ل... لأااى؟ لفاا حذیال تكلحیفللالخت ل

یخاك الثلحقثللفخىلمتالهذهلبحفا لفل بحتخالبحكثیالفالبحفالقاالبحتيلیفكالأالت ت ی للفالنحتلنلفلحیفلقخلاللتت خلثلحاثحل

لالالبحشاكفلميلأ  بالبحتتخیابنلبحالقوفلميلفتلثالبحتكلحفلبإلجفلحیف..ل

لبحكمیا لبفول بلبحجخیخل جخ لبحكثیالميلفجلالبحت دیللث ذب لحلوینفلل الالض یلبحتتخم لبحشكالبفهفیفلبح باخا  الميلهذب

بحاقفیفلبحتيلتمثنلم بوخهللبحتفلیفلالالفللقخلیوتنخللحیهلبحتلوف الالالینلافلبحونیفللفالج خالكثیاالحلی االبحوینفلویف،ل

لبإل الالبح بوللميلخ لفالفلحكيلخ البحتاضلبحوینفلویفلاللیدبح الفتتاضیالالالفثخأ لفالأالكمیابً  ال ذحكلثلحاغم

لبحتاض،لفوتنخیالميلهذبلبففالالالتا م ملفالالفلیا:

یتتلهلثتكلحفلبحتغییالبحفاهتفلفلخیلًل ینلأالفتظملبحتلوفیالالالخ البحتاضلحیو بلالالبالوتتخبخلحلتیلملث ذبللالعامل األول:

لفالبحشاكلنلبحفنتجفلحألمال ملبحاقفیف،ل شاكلنلبحت دیل،لبحتغییالبحفكلفلثفحاخهمللاللميل لالتتویملهذهلبحنحتلنلثیالكالً

 بحشاكلنلبحفلحكفلحخ البحتاض،لفالبحیحتلنلثین ملو فلتتلالفالقالت فالتثتیلنلهذبلبحتغییا،ل فالهنللیجبللالخال

لییلغفلتكلحیفلنظملبحتاضلثقایتفلتاضيلبفقابفلبحمالمف.

ميلتجاثفلبحتاضلبحاقفيلمیتفمالميلل ه لبفكمالأهفیفل بحذيلیمیالقلهلفلحكيلخ البحتاضلفالبحخا الالعامل الثاني:
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بحتا فلفالبالاتفلخلثشكالخبوملالالبحنظملبإلحیكتا نیفلبحتيلالثخل أن للوتاضللحلتتلخمل بحد بالبحفوتفالميلبحكحلیالاالال

لخ االبحتفالبالمتابضيلحتشغیل ل.

 بحتيلتخ ملحتت خلكمیاالفالبحتفالل ذحكلميلفتلثالنظملبحتاضلبحونیفلويلذبنلبحایلوالبحفیكلنیكیفلبحملثتفل بحف م هلث ل

لبحتاضل لتح هلاالنظلم لأ  لكمیابً لميلج خته لیدیخ لحم لبحاقفیف لااضلبحی اا ل أالنظلم ل ای یلً بحشلهلبحفت بیا،

لبحونیفلويلثلحشكالبحذيلیشجللالالهذبلبإل الال بحتغییا.

 جودة السطح الحساس المستخدم فى الكاميرات الرقمية :الثانيالمحور 

ل:السطح الحساس المستخدم فى الكاميرات الرقميةجودة 

(لCamerasلCineلDigitalتتتثالبح ظیحفلبفولویفلحلُف وسلبحاقفالبحفوتاخملمالبحكلفیابنلبحوینفلویفلبحاقفیفل)

(ل فالمملت  یالهذهلبحقلقفلبحض ویفلEnergyلOpticalهيلتوجیالبحض یلبحفلالاثالاخوفلبحكلفیابلكقلقفلض ویفل)

(ل لاابج للMagnification(،لمملقیلسلهذهلبإلشلاال افالتكثیالح لل)SignalلElectricalك اثیفل)لحاللشلاال

لحیتملتوجیل للثییغفلفلحلنلاقفیف.ل

 ُمحددات جودة السطح الحساس الرقمى  -

لالحساسية:  ل متلً لبحفقل ثف لبحتحلییا لتوجیا لالا لبح ولسلبحاقفا لبحوقح لقخاا للحا لبح ولویف لُفیقلح إلضلیالیشیا

(,لمحيلبحفجلالبحاقفيلتتتفخلخاجفلSpeedلFilmبحفش خلبحفتل فل هيلتتلثالفیقلحلواافلبح ولویفلثلحنوثفلحلحیلمل)

الالقخاالهذهلبح ولوقلبح ولوفلالالت  یالل-أ لفللُیقلهلالیهلفیقلحل ولویفلبحُف وسلبحاقفالل-بإلوتجلثفلبحض ویفل

لك اث لقلقف للحا ل)بحح ت نلن( لبحض ویف لحلض یلبحقلقف لبح ولوف لبحفنقتف لفول ف لالا لذحك ل یت قف ل)بحكتا نلن(, لویف

(PhotosensitiveلAreaلُیتافلثإومل لفل لبحت  یالبحك ا ض ويلأ  لدبخنلكحلیا لكلفل لبحثیكوا لكثال جم لمُكلفل ,)

لبحكمل) لبإلشلااEfficiencyلQE/Quantumكحلیا ل(لأ لبإلوتجلثفلبحض ویفلحل ویقل یتاتبلالالذحكلأالتدیخلق ا

 : ُیفكالت خیخلبحت بفالبحتالتت قفلالی لل ولویفلبحوقحلبح ولسل هابحالاجفل

 :ل فالمملاخخلبحثیكوالنلأبعاد السطح الحساس الرقمى  تتتفخل ولویفلبحوقحلبح ولسلالالبحفول فلبحُكلیفلحوق  ل

مكلفللدبخلاخخلبحثیكوالنلكلفللدبخلاخخلفوتتثالنلبحض یل ثلحتلحالتدیخلقخاالبحشای فلبح ولوفلالالتوجیاللح ل،بحفُك نفل

 قیملض ویفلأكثال ثفخىلخینلفیكالأالالحلفش خلبحُفی ا.

 :لحجم البيكسل ل جم لالا لبح ولس لبحوقح ل ولویف لثت  یاللبحثیكوا،تت قف لتت م لفنلقه لالا لثیكوا لكا می ت ى

لبحت  یالم الفنلقهلغیال ولوفللبحح ت نلنللحا لثتفلیف لالالبحتیلم لمالفتلثالفنلقهلتك الغیالقلخاا ُش نلنلك اثیف

 حذحكلكلفللدبخنلأثتلخلبحثیكوالكلفللدبخنلبحفول فلبحتالتوتتثالبحض یل ثلحتلحالتدیخل ولویفلبحشای ف.لحلض ی،

 :بحثیكوالبحُفجل الحهلكلفللدبخلاخخل  جملبحثیكوالأىلكلفللقلنلبحفولمفلثیالبحثیكوال المسافة بين البيكسالت المتجاورة

 بحی اا.تدیخل خال

 :ثیحفلالففللبح ولس،یرمالتیفیمل تاتیبلبحثیكوالنلالالبحوقحلبح ولسلالال ولویفلهذبلبحوقحلتصميم البيكسل 

لبحثیكوالنلمالكالللبحذي(لخاجفلبففال45°)یتملتاتیبلبحثیكوالنلالالبحوقحلبح ولسلثدب یفل لأاخبخ یرخىللحالدیلخا

 بإلتجلهیالبفمتال بحاأوال ثلحتلحالتدیخلق الت خیخلبحی االبحُفنتجف.

لبحتتایضل)سماحية التعريض:  لبح ولسل)Exposure Latitudeُتتافلوفل یف لبحوقح لقخاا لثأن ل )Sensorل)

ل لمي لثینفل ل بحظا لبحض ی لفنلقه لفا لُكال لمي لثلحتحلییا لبإل تحلظ لبحتتایضلالا لوفل یف لتتثا لبفحكتا ني بحفجلا

(Exposure Latitude(لاالبحفخىلبحخینلفیكيل)Dynamic Rangeلثیالخاجفلتشثلل لبحذيلیشیاللحالبحنوثف )
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لبح ولسل) لبحوقح لبحتش یشل)Sensorثیكوالن لفوت ى للحا )Noise(ل لث  بحي لبحنوثف لهذه ل ت خخ لميل4096:1( )

 (.لBitsل12(لأ ل)DBل72خیوثیال)

ل)لتحديد: قوة ا لبحتحلییا لخقف لبح ولسل)Resolutionفیقلح لبحوقح لقخاا لاا لحلتتثیا لُیوتاخم )Sensorلالال )

لالخاللنتلیلبحتحلییالبحخقیتفلبحفك نفلحلفش خ،ل ميلبحفجلالبحاقفالُت خخلهذهلبحتیففلثتخخلبحثكوالميلبحث یف.ل تشیالحتیلسل

لثیالفاكدلبحثكوالبحفك الحل ویقلبح ولسل بحثكو لبحفولمف لثلوتاخبمالبحفجل الحهل یفكالتتخیالق ا تی یالأ للبحت خیخ

(لResolving power تتأمالق البحت خیخل)ل،)(ل( 1956EIA)ثإومل(ل بحُفوفلهلChartلTest)لاتثلالفوحلاابوقل

  ثتخخلفالبحت بفالفن ل:

(اخخلبحثكوالنلبحفك نفلحلوقحلبح ولسSensorل هنلكلاقألشلولل یالنتتثالأالاخخلبحثكواله لبحتلفالبح  یخل،)

لحت خیخلج خالبحی االفال ینلتوجیالبحتحلییا.لل

(جملبحثكوال Pixel Sizeل ه لبحفولمفلثیالبحثكوال بحثكوالبحفجل الحه.ل)ل

(ولویفلبحثكوال Pixel Sensitivityلتجلهلبحض ی.ل)ل

قخاالبحتخوفلالالتاكیدلبحض یلالالبحوقحل(بح ولسلSensorل.)ل

لبحنفقلبح نخويلبحفوتاخملإلالخاللنتلیلأد بیلبحاق قل ه لفاتثقلتفلًفللثج خالبحنظلملبحثیايلبحفوتاخم.ل

لفتخبالبحتكثیالبحن لويلأمنلیلبحتاض.ل

ل جملبحفلفلبحفوتاخملميلبحتوجیال ن اه.ل

لبح خلبفقیالفالاخخلبحاق قلبحذيلیفكالأالتخاكهلبحتیالبحثشایف.ل

 تطور تقنيات الكاميرات التليفزيونية الرقمية الحديثة :الثالثالمحور 

لبحفاویفلبحتيلتظ الالال لبحاویویفلميلبحتفالبحتلیحدی نيلإلنتلیلبحی اا لبحتلیحدی نیفلهيلبفخبا  كالفلللبحشلشف،بحكلفیاب

بحشلشفلوثهلأاللحتتقتهلبحكلفیابلبحتلیحدی نیفل یظالبحكمیالأالبحكلفیابلهيلبفولسلحل ی الالالأالالج خاللالایظ ال

لففكنفلحلی االبحتلیحدی نیفل أالبحكلفیابلبحجخیخالالحیفلبحف بیحلنلتضفاللتیلالفاويلفرمالفللبحفشلهخیا.

ملیسلميللفكلالبحكلفیابلأالللال،قلثتفلحفلله لأفلف للحیسل حكالبح تیتفلأالبحكلفیابلتاىلمتقلفلله لأفلف لل تالهلی االف

لويیلأ للیالحلوقحلیحتتال لفش خبً لللحاتیلحلفمالً ل بحفتخبالف ل بححیالثیالبحتنلیالبحفتشلث ف ثالت جخللفتلً،بحت خیخ

لبحكـلخال تتضالالالبحتوقیحلاالقـایهل لحتنلیا لبححیال بحتجویم لبحتيلتتخالافلیف لكلإلضلیا لظ ـلالا بفالكمیاا

لبحفـالفسل لوتلقلبحظالا.ل

ملثتخلبحتخیخلفالبحف ل النلبحتيلثخأنلثإفكلنیفلتوجیالبإلشلاالبحك اثلویفلالال1956فنذلبكتشلفلشایقلبححیخی لميلالمل

 بوتفانلثتق المنیلنل ولوقلتوجیالبححیخی ،لبففالبحذيلف خلفالییثحللبإلحیكتا نیف،بوق بنفلدجلجیفلوفینلثلحنوافل

لفالحلتلیحدی لذحكلبح یالثخأنلبحتخیخ لفنذ ل لیتوجیل ل.. لثأيلفالبفافلالبحتيلیتم لبال تحلظلالیه لیفكن ل لكلحوینفل  الذبكاا

بحفنلقشلنلتخ ال  اللفكلنیفلأالی البححیخی لفكلالبحوینفللك ویقلیفكنهلتوجیال ااضلبفمالملبحوینفلویف،ل حیسلمتقلميل

باتالفلمتلمفلكالفالبح ویقلبحتلیحدی نيلبإلاالفیفل متلمفلبح ویقلبحوینفلويلبحن ب يلبحتتنیف،ل لنفللأیضلًلفال ینلتفیدل 

بحتامی یفلبحتيلففللاللشكلمیهلوتاتلفلميلتأمیاهللالالبحفلتتا،لثلإلضلمفللحالبحفثلحغلبحقلولفلبحتيلبنحتنلميلت ویللكال

لخیخ.لفن فللثلحشكالبحذيلثلنلفالبحیتبلفتهلأالی خنلهذبلبحتغییالثفجاخلظ  ال ویقلج

ل تتتهل ل  تالبآلال فل لظ  اهل لفنذ لبحتلیحدی نیف ل تق البحی اا ل ثلحت خیخلاالالفویاا لثلححتاللحالبح ابی لنظانل  لذب

ثظ  اهللحیسلمتقلفال ینل ولوالبإلنتلیلبحفتتلافلالی لل حكالأیضلًلفالدب یفلبحف ت ىلبإلثخباي،لونجخلأالبحتق ال
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لنحسلا بفالبحج خالبحتيلبوتقلانلبحی االبحوینفلویفلبحفمیالميلواافللیتلعلبحتتلبلبحفیل ثفلح ملیوتقللأالی تهلح ل

ت تیت للميلذحكلبحفجلا،ل ظلنل ویقلًلفملحیلًلميلفجلالنلأااىلاللتتتابلفالبحن ب يلبححنیفلبحوینفلویفلثلحاغملفالوتی لل

تيلتتقلبلواافلميلنتل لل و  حفلاثقلبحخبوملميلذحك،لكلحتغقیلنلبإلاالفیفل بالاثلایفل بحثابفیل بحفن النل بف خبنلبح

اخالكلفیابنلميل قنل ب خلثثتض ملبحثضللحت تیهلالفالبحو  حفلبحذيلففللاللشكلمیهلجتالفن لل ویلفلاللغنالان للميل

ل.ل)(بحن ب يلبإلاالفیف

لأ لففل لبححلاهلبح لوالثیالفوت ىلبحج خا لبحاقفیفل بوتقلانلأالتتلالتخایجیلً ملالب تابملهذهللحالأالظ انلبحتكن ح جیل

لميللفكلنیفلبقت لملی االبححیخی لفجلالبحوینفللبحذيلكلالثفملثفلفنقتفل ََ بحفنلقشلنلفاالأااىلثلحشكالبحذيلثلنلفتهلأفالً

لاخال لفاا لف ا ل ت تتن لبحض وي، لبحح ت غابمي لبححیلم لج خا لالا لخبوم لثشكا لبوتنخن ل بحتي لبحوینفلویف لبحی اا ویلخا

لالالقخالفالبالوت یلیلشكلنلميلف ت بهللتجلایلًلأكمالفن للبشكلالًلأ لبتجلهلنلمنیف.لف ل النلاقفیفلميلذحكلبففا

فلللنوییل ب خ(لكشكالجخیخلفالأشكلالبحی الميلHD بحتيلكللنلثلحنجلحلبح تیتيلفللخا البحتكن ح جیللملوتفلبحج خال)

بحی االبحاقفیفلثاریفلجخیخال فنظ الفاتلفلأقلتنلثوثثهلفتلییالجخیخالميلأولویلنلهذبلبح ویقلثلحشكالبحذيلأیثحل

فالغیالبالوهلأالنقلهلالیهلفیقلحلی االبححیخی لملوتفلبحج خالثتخالفللیفكالأالنتتثاهللثلححتالشكالًلمنیلًلجخیخبًلأ ل لتفل

لبحوی لثلحی اا لملوهلفت وقفلیفكالتوفیت ل لثلحنظلم لأ لبحتی یالبحوینفلويلبإلحیكتا نيلبحاقیم لملوتفلبحج خا لبحاقفیف نفلویف

ل(.HDبحج خال)

(لفاتلفلتفلفلً،له لحیسلكلحثیتلكلملبحاقفيل ه لثلحتلكیخلأیضلًلHDیت الفخیالبحتی یالج البفند لأالبحتی یالثلحنظلمل)

بحتی یالملوهلبحج خاله لشكالجخیخ..لأخبالجخیخال أول بلجخیخلحتی یالبفمالملثحلوخاللكلحثلنلمجاللااللیفكالأالنتتثاال

لكثیاالميل جمل نوثفلبحشلشفلبحتایضف،ل ثتفهلفیخبالأكثا،ل قخالفت بضللجخبًلفالبإلضلیا.

 تالفالاالح ل،للاللأالقخلیثخ لفالبحفتخففلبحولثتفلأالبحتكن ح جیللملوتفلبحج خالقخلظ انلفللخا البحتكن ح جیللبحاقفیفلأ ل

بح تیتفلبففالتاتلفلتفلفلًلملحثخبیفلبح تیتیفلفث لنلفللأقلهلالیهلبحی ملثلحتكن ح جیللملوتفلبحج خالقخلظ الميلبحیلثلالميل

آ باالبحوتینیلنلفالبحتاالبحتشایال ظلنلبفث لنلميلهذبلبحشأالقخيلبحخابوفل بحتق یاللحالأالظ الأ الشكالتجلايل

لثتخل1986بنلبإلنتلیلبححنيلبحفتكلفلفلثلفنظففلملوتفلبحج خالالملفج دال فتخ ملثلحاغملفالأالثتضلنفلذیل فتخبنلفل

لبإلنتلیلبوتاخفنلميلبح الیلنلبحفت خالبففایكیفلقثالذحكلبحتلایخلثتلفیا.

ل لالم لمي لبحینلایف لثلفقفلا لبحج خا لملوتف لحلی اا لفثلشا لثن لأ ا لأقله لحأل1989كفل لحینك ا لفاكد لفا لميلم ث لن

ل) لثنظلم لیلثلني لینلاي لقفا لأ ا ل خاا لبحی م، لمي ل ب خا لولاف لحفخا لتجایثي لكثن لق كی  للحا لHDنی ی اك

TransmissionلStandardلمي لبحتجلاي لبحفوت ى لالا لبحاخفف للحا ل25( لالم لمیهل1991وثتفثا ل بوتاخم م

لبحضغقل) (لثنظلملsingalلHDTVال)(لحتشحیاللشلاالبحثنلملوتفلبحج خTechnologyلCompressionتكنل جیل

(NTSC.)ل

 حكالثلحاغملفالذحكلیجبلالینللأالنركخل نلتيلبحض یلالالقضیفلتتكسلفح  فلًلشخیخلبحتأمیال بفهفیف،ل ه لأالتق ال

تكن ح جيلميلمن البحوینفللی جهلالملمالبحتی یالثشكالالال بحو  حفلبحتيلبتل  للتق الهذهلبحتتنیلنلاللیجبلأالینظال

ن للقخفنلقخابًلفالبحو  حفلبآلحیفلبحتيلفالشأن للو فلتولاخلالالأالتتلالفالبحتخابنلبإلثخبایفلميلافاللحی للالالك 

.ل ذحكلفالبحتتنیفلهيلثلحتأكیخلاللتفمالبحتلاخالأ لبفولسلبحوینفلوي.فخیالبحتی یال ت خلفالقثیتفلخ اهلبححنيلميلبحتفال

نلالذبتهلأالیتتلفالفللبح ویلفلفالهذبلبحفنقلهلبحذيلفالشأنهلأالیحتخهلبإلثخبايلميلافالفخیالبحتی یا،ل اللیجبلالالبحح

لميلبحتخاال لتتثیایف ل ل الً لحنل لاللیفكالأالتتخم لتق البح ویلف لبحتيلتتخف ل لملح ل البحتتنیف لثشكالتخایجي، لبحذبتیف ف لاته

لأالیثخألفالانخهل خ خللثخباهلبححني.لبحتشكیلیفلحتتثیایفلبإلضلیا،لم  لاللیتخملحلحنلالو ىلبفولسلبحتتنيلبحذيلیفكال
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 ف فللكلالقخالهذبلبحتق الميلبح ویلفلبحتكن ح جیف،لمإنهلاللیفكالأالییثحلميلفنلانللبإلثخبايللاللفجاخل ویلفلحلثخئلميل

غالالخ البححنلالحتجویخلقخابتهلبحذبتیفلميلبحتتثیالبإلضلوي,لثالیجبلبحتأكیخلفالهذبلبحفنقلهلالالأالبحشكالبففمالالوت

هذبلبحتق البحكثیالحل ولوالبحتتنیفلميلهذبلبححالبحثیايلت خیخبًلیجبلأالیتكسلفالاالحهلتق ابًلمنیلًلأكمالف لاال ثالغفل

لجخیخالفالبإلفكلنلنلبحتكن ح جیفلبحتيلیفكالأالتمايلی اتهلبحوینفلویفل فالفنقلهلأالبححنلالقخلت بمانلثیالیخیهلقخابً

للیفلثیالكالفالبححال بحتتنیف.لثشكالأكثالی تهلحهلفول فلتحلا

كفللأتیحلحهلثذحكل ل الًلتتنیفلجخیخال مایخالفالن ا للحملتكالفت بماالفالقثال فالشأن للأالتتلالقخابًلكثیابًلفالبحت بوهل

لبفف البحتتنیفلبحتيلكلننلت  الخ اللتفلمللثخبالتهلبحالیفلالالبحن  لبحثالغيلبحذيلیاج هل یتفنلهلفول ثهلبححني,ل هذب

لميل لبفولويلتق ابً لفثتمه لیك ا لفل لبححنيلخبوفلً لبحتق ا لأا لخبوفلً لبحتيلتركخ لبإلثخبایف لبحتفلیف لميلیلحح ییبلثلحتأكیخ

بح ویلفلبحفوتاخففلميلهذبلبححا،ل أنهلكلفللت اانلبإلضلیالفالبحتی خلبحتتنیفلبحتيلت تت للبح ویلفلكلفللأاقنلفجلالًل تیتیلًل

ل.ل)(تهلثقاهلأكمالجفلحیفل ثییلغفلتشكیلیفلأكمالتتثیایفححنلالبحی االحت ظیفلف لاب

لالصيغة فائقة الجودة:  -

یفكالتتایفلفح  ملبححیخی لبححلوهلبحج خالثأنهلبح ویقلبحذيلبوتقلعلأالینتالج خالبحی االلحالفوت ىلجخیخلیحاهلكلمفل

بحشلشفلبحتایضفل غنالبحتحلییاللحالفتلییالحملأشكلالبحی االبحتلیحدی نیفلفالاالالانلیاللالخاللنتلیلبفح بال نوثفل

تكالتت تهلفالقثاللاللفالاالالبحی االبحوینفلویفلمتق،ل بحتيلكلننلوثثلًلميلظ  الفیقلحلجخیخلباتثقلث ذهلبحتتنیفل

 what you see is هيلباتیلالحجفلفلیخالفح  ف للالالج خالهذبلبح ویقل)ل(،WYS/WYG بحذيلاافلثإومل)

what you get،)لأيلفللو فلتابهله لفللوت یالالیه.لل

(ل بحذيلباتفخلميلنظایفلFormatل270*1280 قخلظ انلبحی االملوتفلبحج خالفالاالالشكلیالأولوییا,لبف ال)

لبحفوحلبحتتخفيل) ل بحملنيل)progressive scanningافلهلالالنظلم ل بحذيلباتفخلFormatل1920*1080( )

(لمملظ الفنهلثتخلذحكلنحسلفوت ىلبحج خالفللScanningلInterlacedبحفتشلثكیال)ميلبحثخبیفلالالنظلملبح تلیال

كلخا/لنلبففالبحذيلمتحلح للل24نظلملبحفوحلبحتتخفيلبحذيلجتلهلأكمالج خال كحلیال بتلحلحهللفكلنیفلتوجیالبحی االثنظلم

لبحفث ن، لهذب لضفا لونتنل حه لبحذي لبففا لبحاقفیف لبحوینفل لالحم لمي لكثیابً لحلشلشفللفجلالً لبحثلایف لثلحنوثف لیتفا  كالهفل

لبحتایضف.ل

ل ییثحل لبحتلحيلبحج خا لیتافلثلحتلیحدی ا لیاتلفلافل لملوهلبحج خا لبححیخی  للحالأالفح  م لبإلشلاا لميلبحثخبیف لثنل  یجخا

لی للحالفتنالأكمالثالغف لتلیحدی نیف لفشلهخا لفالفجاخ لاالفوت ىلأكمالشف حیف لفتثابً لجلی ل لنفل لمتق، لثه تیفلف خخبً

ثلحاریفلبحابقیفلثكلمفلفتلنی لل أخ بت للحتیاللحال خ خلبوتاخبفلنلبحتقثیتیفل بحتلفیفللحالآملهلأثتخلفالفجاخلبوتاخبفلنل

لتلیحدی نیف.

لیتضحلحنللفالویلهلبحفتخففلبحولثتفلمتخلظ البإلنتلیلثلححیخی لملوهلبحج خالاالالفتیلایالبف الفالاالالبإلشلاال  كفل

(ل بحملنيلفالاالالبإلشلاالبحاقفیفل كالهفللف خخبًلقثتلًلAnalog SMPTE 240M) هنخویلًلمنیلًلبحفتنلظاال یتافل

ل1920 ث بقللل1125/60 یتفیدلثتخخلاق قللبحیلثلني،(ل بحالضتفلثخ اهللحفتلییالنظملبحثنلبح قنيلNHKحتینیفل)

لكلخا/لن.لل30افلتوجیالقخاهلل(ل ثوا16:9ذحكلفالاالالبحنوثفلبحثلایفلحلی اال)لاقلكا  خالثیایفلميلكال

 باتفلخلنظملبححیخی لملوتفلبحج خالو بیلبحاقفیفلفن للأ لبحفتنلظاالالالفللیتافلث  خالفتلییالجفتیفلف نخويلبحتلیحدی ال

(لبحفك نفلحلاق قلبحتایضفلميلبحی االPixel(لیتیحلح للدیلخالكثیاالميلاخخلبح  خبنلبحثیایفل)SMPTE بححیلمل)

(ل تدیخلInformationلSpatialتوجیالفتل فلنلتدیخلافسلفابنلميلنوبلبحفتل فلنلبحفكلنیفل)ل ی تهلح للقخاا
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 مالمفلفابنلميلفتل فلنلبفح بالاالثتیفلبفنظففلبحتلخیفلبحتيلاللتتتفخلالالتلكلبحفتلییا.ل

 تقنيات اإلضاءة الحديثة المستخدمة فى إنتاج الصورة الدرامية الرقمية :الرابعالمحور 

 در إضاءة التنجستن:مصا -

م الفیلخاللضلیالتتفالالاللنتلیللبفمالم،ُتتخلفیلخاللضلیالبحتنجوتالفالأج دالبإلضلیالبفكمالشی الًلميللضلیال

ل) لح ا ل اباا لثخاجف لحإلضلیا لبحل نیف لبحخبالالل(،K°3200بحتیم لبحتی یا لف بقل للضلیا لما لتوتاخم لم ا حذحك

(Indoor،)لل لبححیلم لی ت ی ل ل بحتالقخ لبحلتلیبنلبحتلیحدی نیف لماللضلیا للوتاخبف ل لیتم فالفیلخاللضلیاللبحتوجیلا،كفل

ل5600(،ل فالبحففكالبحتی یالبحالاجيلبوتاخبملفیلخالبضلیالثخاجفل اباالح الARRIبحتنجوتالفاللنتلیلشاكفل)

لكلحا.

 :ARRI Fresnelإضاءة مصادر  -

تنلوبلفاتلفللبح دا، ینلأن للأج دالف ف حفل احیحفلل(،FresnelلARRIلضلیال)(لفیلخالARRIأنتجنلشاكفل)

لاللجلنبلأن للتتخملشخبنللضلیالتنلوبلبحتفالمالتی یالحتقلنلبفمالم.لأنتجنلشاكفللحألمالم،ظا فل أفلكالبحتی یال

(ARRI(لمالمفلف خیالنلفالفیلخاللضلیال)ARRIلFresnel(لذبنلاخولنلبححایدنال)Fresnel،)تاتلفلمیفللل

لكال لبحتالیتخف ل لبإلضلیا لمالشخا ل)لفیخا،ثین ل للضلیا لفیلخا لشخبنلFresnelلARRI ثلحتلحالتت خخ لمالمالمف )

ل بنل(.ل5000 بنل(ل)لل2000 بنل(ل،ل)ل1000(ل،ل)wattل650(,ل)wattل300(,ل)wattل150لضلویفل هال)

 :KINOFLOمصادر إضاءة 

(لثتیفیملجخیخلیتفالفللفاتلفلأن بعلبحج خلBankل4Ftبحف ف حفل)(لنظلملبإلضلیالFLOلKINOقخفنلشاكفل)  -

(لففللجتل للیلح فلحإلوتاخبملمالفاتلفلأن لیلبحتلحم,ل240V-AC(للحال)100V-ACبحك اثيل بحذىلیتاب حلفللثیال)

تشثهلمال(,لم التتخملن ایالفالبحلفثلنل بحتالLightلCool هالفیلخاللضلیالیتملتوفیت للثفیلخالبإلضلیالبحثلاخال)

افل للنظلملافالبحلفثلنلبححل اونن,ل یاتلفلهذیالبحن ایالفالبحلفثلنلمالخاجفل اباالبحل البحتالتتخف للهذهلبحلفثلنل

(ل ُییقلحلTungesten Fresnel(ل بحفوتاخففلفللحفثلنلبحتنجوتالمایدنال)k°3200فللثیالخاجفل اباالح ال)

(لأ لفللُیقلهلالی للفیلخالHMI(ل بحفوتاخففلفللحفثلنل)k°5600(,ل خاجفل اباالح ال)KF32الالتك یخهللثإومل)

ل(.KF55(ل ُییقلحلالالتك یخهللثإومل)SourcesلDaylightبإلضلیالبحن لایفل)

لالوسيط الرقمى فى عمليات المونتاج والتصحيح اللونى : إستخدامالخامسالمحور 

لبح ویقلبحاقفال) لبحی االDIولهم لميلفتلثا لبحاقفیف لميلثتضلن ب يلبحی اا لبحتُی ا لأولويلميلُفتلحجف ل ثشكا )

لتاقالبففالذحكل لمتخ لبحاقفیف لبحی اا ل ج خا لبحوینفلویف لبحی اا لمتقلثیالج خا لتتخ لحم ل ذحكلفالبحفنلموف بحوینفلویف،

لثفا لف لتتتله لال لأیث ن لحلی اا لبح تیتیف لبحج خا لأا للحا ل  یا لتفلفلً لبح ویق،للبحفح  م لاالا لفا لمتق بحتی یا

لبحُفتح قفل ترمالتأمیابًل لبحتتنیف لهذه لمی ل للحالفاب الأااىل  ولوالتت كم لبح خ خ لهذه لملقنلثأخ بت ل لبحاقفیف ملحتكن ح جیل

لفثلشابًلميلج خالبحی االذبت ل.ل

ذهلبحتتنیف,لمتخلذكانللفالقثالأالأخهل هنللیجبلأالنت قفلقلیالًلحت ضیحلهذبلبحفح  ملحفللحهلفالأهفیفلكثیاالُتفیدللوتاخبمله

لحیسلمتقلفال لُفاتلحفلُتتثالاالقیملبحی اا لبحاقفیفل بحفتا مفلثلحیغیابنلأ لبحثیكوالنلت فالأاقلفلً   خبنلبحی اا

لبحثیكوالنلتتفلمالميل  ینلبحشكالثالأیضلًلفال ینلبحل ال بحنی عل بحتشثلل كلمفلبحفتل فلنلبحالیفلثلحی اا,لهذه

تشلثهلفللبحُ ثیثفلبحح ت غابمیفل بحتيلُتفمالثخ اهللأقال  خالميلبحتی یالبحض ويلبحح ت غابمي،ل یك البححاهل ظیحت لل ت

لثین فللأالتلكلبحیغلوالبحُففیدالحلی االبحاقفیفلت فالفت للیحلنلُفحواالثخقفلكثیاالحكین نفلبحی اا.ل
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لبحیحلنل لتتخیالهذه لثإفكلنیف لبحاقفیف لبحتكن ح جیل لتتفید لفالح ال تثلیال ُهنل لحتنلیالبحی اا لبحفك نف لبحثیایف بحجینیف

 نی عل كلمفلبحتنلیالبحتشكیلیفلبفُااىلحلی االلذبلفللاغثنللميلتتخیالهذهلبحیحلنل ذحكلاالقایهلبحت كملميلهذهل

فكالت تیتهلميلبفاقلملبحخبحفلالالهذهلبحتنلیالمیفللأیثحلُیتافلبحی ملثتكن ح جیللبحتالابلبحاقفيلحلی اا,ل هذبلفللاللیُل

بحی االبحض ویفلبحح ت غابمیفلثُ ایفلكثیاال بحتيلتك البحُ ثیثفلمی للهالن بالحتحلاالكیفیلويلتملثلححتالفللبحض یلقثتلًل

حظا فلفتینفل خمنلمالافلیفلبحتی یالأ لأمنلیلبحتحلاالبحكیفیلويلبحالالثتفلیفلبإلظ لا،ل بحتيلاللُیفكالتتخیالیحلت لل

لاهلل تمثینلتحلاالت ل.لبحثیایفلثتخللظ ل

(لاكیدالأولویفلفالاكلودلینلافلبحوینفللبحاقفیفل ینلتملبإلاتفلخلDI ثنلًیلالالفللوثه,لأیثحلنظلملبح ویقلبحاقفال)

الیهلُكلیلًلثتخلأال الف النظلملبحفتفالبحوینفلوالبحتتلیخىل ف الأج دالبحف نتلیلبحتنلظایفلهذبلفالنظلملبح ویقلبحاقفال

(DIل لیتفید ل بحتالتت خخل( لبحتخیخا لإلفكلنیته لنظابً لبح خیمف لبحاقفیف ل ولوالبالاالم لبفنوبلحتلحم لبحنظلم لُففیدبنلم   ثتخا

لأهف للماللفكلنیفلخفیلی الاقفیفلفالُفاتلفلبحفیلخالفما:

لُی الكلفیابلبححیلملبحوینفلوالبحتالیتملفو  للاقفیلًلحخمت لللحالالحملبح ویقلبحاقفال

لبحوینفللبحاقفیفلثأىلنفقلاایُی الكلفیابنل

ُی الكلفیابنلبححیخی لبحاقفیفلثأىلنفقلاایلو بًیلكلالثلحنفقلملوهلبحت خیخلجخبًل(Ultra HD Modeلأ لبحنفقل)

ل(ل هالكل للأنفلقلُفاییفلحإلنتلیلبحتلیحدی نالملوهلبحت خیخ.لSD)(لأ لنفقلبححیخی لبحتیلوالHD Mode)ملوهلبحت خیخل

لبحُی البحُفنتجفلالا(بح لوبلبآلحالثثابفیلبحجابمیكلبحُفاتلحفلو بًیلكلننلی ابًلملثتهلStillلImagesلأ لی ابًل)

ل(.ل2D  &3Dُفت اكفلمنلویفلأ لمالمیفلبالثتلخل)

(ل لحیلًله لأولسلبحُفوت خملنلبحوینفلویفلمالبحنظلملبحوینفلوالبحاقفال بحذىلیت ملالیهلبحتخیخلفالDIُیتخلبح ویقلبحاقفال)

لثلحف نتلیل بحتی یحلبحل نال بحتاضللحالغیالذحكلبحتفلیلنل الالبحی االبحوینفلویفلبحاقفیفلثخبیفلفالبحتی یالفا ابً

(لتجلایلًل الالنقلهل بوللDI.ل قخلثخألبحتتلفالفللنظلملبح ویقلبحاقفال)(29-3شكال)فالبحتفلیلنلبحفاتلحفلكفللی ضحل

(لبحتالأنتجنلأمالفلًل أج داللحنظلملبح ویقلبحاقفا,ل فللKODAKمالبحتوتینیلنلفالبحتاالبحفلضالفالاالالشاكفل)

ل) لبحاقفا لبححیلفا لكلحفلوح لبحوینفلوا لحلنظلم لبحاقفیف ل بحُفوت خملن لبفج دا للثتكلا لفا لذحك لFilmلDigitalتثل

Scanner(ل أج دالبحتوجیالبحثیاىلبحاقفیفلالالبححیلمل)DigitalلFilmلRecorderللحالجلنبلأج دال ثابفیل)

(للحالجلنبلتتخیملSoftwareلImagingبح لوبلبآلحالبحالیفلثلحتفلیلنلبحاقفیفلفالاخعل ُفرمابنلالیفلُفتتخخال)

لبإلثتكلابنل بحقاهل بحثابفیلبحالیفلثإنتلیل ُفتلحجفلبحی البحوینفلویفلبحاقفیف.

لبح ویقلبحاقفال) لنظلم لالثتكلا لبحوینفلDI نتیجف لمالالحم لبح بوتف لبوتاخبفلته ل كماا لخ الل( لنتیلاالذحكلقلف بحاقفیف,

مالخ الأ ا ثلل بح الیلنلبحفت خالل–(لOptical Projectionبحتاضلبحوینفلوالبحتالتتفالثنظلملبحتاضلبحثیاىل)

 ینلت  الاخخلكثیالفالخ البحتاضلبحتتلیخیفللحالنظلملبحتاضلبحوینفلوالبحاقفال ینلُیشلهخلبحجف  البححیلملل- بح نخل

ل(.4K)لثج خالالحیفلتیاللحا
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 نتائج البحث

Research Results 

بوتاخبملبحتتنیلنلبحاقفیفلبح خیمفلیولاخلميلبح ی الالالبفكلنیلنلال یالح للمالبحتالابل بحت كملمالج خالبحی اال

لبالفالبحذيلحملیكالفت ماب"لميلبحقاهلبحتتلیخیف.لحلتاض،بحن لویفلبحفتخال

تق یالتكن ح جیفلبالضلیالتتفالالالباقلیلبحفی البحتخاالالالبثتكلالی الفاتلحفل فتن افلبحتك ینلنل بالضلیبنل

ل. بحتلحدی نیف ح للخ الميلت تیهلبحاریفلبالاابجیفلبحوینفلویفل

.لبححاهلثیالبالنتلیلبحوینفلويل بحتلحدی نيلحیسلاخخلبحكلفیابنل حكال ج خلبحف نتلیلبالحكتا ني

ثخا التكن ح جیللبححیخی لبح خیمفلحفنظ ففلینلافلبحوینفللتغیانلتفلفل"لفاب البنتلیلبححیلملبحوینفلويلففللبخىلبحالدیلخال

لج خالبحی االبحفنتجفلثلحقاهلبحاقفیف.

ل لالالتكن ح جیل لبحاقفیف لبحكلفیابنلبحوینفلویف لبححیخی للFile Based Acquisitionباتفلخ لالالتادیا بحتيلتتتفخ

 الالال ولوقلتادیالاقفیفلثخاللفالبحشابوقلبحاقفیف،لبتلحلبفكلنیفلبحتوجیالثأيلهیوفلفالبحفلحلنلبحاقفیفل ثلحتلحيلبحفی

لبفكلنیفلبحتتلفالفت للالالبيلبج دالكفثی تال بيلبنظففلحلف نتلیل بحتی یحلبحل ني.

اكفلجخیخال بضلمفلبثتلخلجخیخالحلی االبضلمنل ولوالبح اكفل بحتمثینلبحجخیخالحلكلفیابنلبحاقفیفلد بیلل كلخابنلفت 

لبحتلحدی نیفلبحاقفیفلولاخنلالالجذبلبحفشلهخ.

لبحفاتلحفلميلبالافلالبحوینفلویفل كیحیفل فتلثتفلبحتق الميلفجلالبحاخعل بحفرمابنلبحاقفیفل بح ق فلالالبوتاخبفلت ل

لبحتفال بحتی یالميلبالافلالبحالیفلثلاخعل بحفرمابن.

8بحتی یالبحوینفلويلبحاقفیفلف تتفلج خالالحیفلتیالبحالكلالحتق الكلفیابنلKبالفالبحذيلبخاالبحالظ  التتنیفللI 

MAXذبنلبحشلشفلبحضاففلحلتاضلخ ال ج خلبيلفشكلفلميلبحج خا،ل كأالبحاولحفلبحفتخففلتشیالبحالبالتكن ح جیفلل

یوتفالبحتفال یوتفالبحتق الحتیالبحاللبححیخی لبحاقفیفلحالتت قفلانخلهذبلبح خلالیفلميلفجلالینلافلبحوینفلل حكا

لبملهلحالنت قت للی فل.

 

 توصيات البحث

Research Recommendations 

لأكلخیفیللأنحو مت ایفلأغلبلبحتلفلیالميلفجلالبحتی یال بالضلیال بحف نتلیل بالاابیلثو هلبحتفالثضا االتق یال،

لبحف نفلیتتفخ الالالاثاالون بنل  ذحكلفالاالالافالك اولنلتخایثیفل فتلهخللبحتفا، ینلبالأغلبلفشتغليلهذه

لبححنیف.حلك بخالبحتيلتتفالميلجفیللبحفجلالنل

ل لبحكلفیابن لفجلا لمي لبحجخیخا لبحتكن ح جیف ل ف بكثف لبالحفلم لبحتی یا لفخیا لبحثل ن لی یي  Digital“بحاقفیف

Camerasینلفول فلبالثخبعلميلبحی االفالل"بح خیمف،ل ضا االبحت ایفلثكیحیفلباتیلالبحكلفیابلميلتی یالبالمالم 

ل فنو بل ل بحتك یال  اكلنلبحكلفیاب ل بال جلم لميللبحكلفیاب، ینلبحل ال بحد بیل لالحیف لفتقلثلنلج خا لیت بمهلفل ثفل

لفجلالبحی االحلحیلم.

ل لبحتتلفالفته لثابفیلبحف نتلیل كیحیف لثلكفثی تال كلمف لكلمیف لبحتلحدی نيلبالیك الالالخابیف لأیثح ینلالالبحف نتیا

لبحكفثی تا.بحف نتلیلبحالاقيلیتتفخلثشكالبولويلالالبج دال

تشجیللبحقالبلل بفكلخیفییانخ بنلتمتیحیفلحینلعلبالمالملبحفاتییاللبحتلفیف،ل اتخبالهتفلملثتفالبحخابولنل بالث لنل 

ل ل بحوینفل لبحح ت غابمیل لبقولم لخباا لتجایثیف لبافلا لثتفا ل بحض ویفلل بحتلحدی ا، بحثل میا لبحثیایف لبحتتنیلن ثلوتاخبم
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ل ففلشیفلفلیتلقلثهلو هلبحتفا.ل"،بح خیمفلحالهلمیلملفتكلفالح نیل"ل تك ینل

یحضالبوتاخبملبحكلفیابنلبحاقفیفلفالن علDIGITAL CINEMAلحفللتتخفهلفالج خالالحیفلتضلهيلج خالبحی اال""

لبحوینفلویف.

حالیفلث ولوقلبحتوجیال  ولوالبحتمثینل بح اكفلثلكلفیابنلبحاقفیفل  ولوالضا االفتلثتفلبحتق البحفذهللحلتكن ح جیللب

ااضلبحی نل بحی اال فتلثتفلبالشكلالبحفاتلحفلحلت بكسل بالخ بنلبحفكفلفلالج دالبالضلیال ضا االفتلثتفلبحتق ال

كلفال ج خالميلبحی االميلبج دالبحف نتلیلبحاقفیفل فجلالبحثیایلنلبحالیفلثتكن ح جیفلبحتخولنل ذحكلحالهلافالفت

لبحاقفیف.

ل لو بی لبحتلحدی ني لبالنتلی لفجلا لمي لجخیخ لفله  لكا لالا لبالقالع لبحتلیحدی ني لبالنتلی لشاكلن بج داللكلفیابن،الا

 ذحكلحت خینلبالج دال بحفتخبنلفولیاب"لحلتق البحوایللففللیتكسلميللاخولن،لبضلیا،بج داللف نتلی،بج داللی ن،

 بالاخني.لیلبحتلحدی نيلبحن لیفلالالتق البالنت

 الدراسات السابقة:

لاثخلل- ل بوا لخ. لتقثیتیف، لت لیلیف لخابوف ل)بحكفثی تا( لبح خیمف لبحتكن ح جیل لثلوتاخبم لبحفی ا لانخ لبححني لفكلنیلنلبإلثخبع

لبحفت خلبحتلحيلحلوینفل.لل۲۰۰۰بحفنتملیلثا،لخكت ابهلبحتلهاا،ل

،لبحتلهاا.لبحفت خلبحتلحيل۲۰۰۹كیحیفلبمابیلبحی االبحوینفلویفلثتتنیفلبحثخیالبحاقفي،ل ویالف فخل ویالثكا،لفلجوتیالل-

لحلوینفل.

لل- لخكت ابه لبحخیال وا، لجفلا لهشلم لبحوینفلویف، لبحی اا لالالفوتتثا لبحاقفیف لبحتكن ح جیل لتق ا لبحتلهاا.ل۲۰۰۰أما ،

لبحفت خلبحتلحيلحلوینفل.ل
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